1296ª Sessão Ordinária

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas,
reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária, sob
a presidência do vereador Marcos Antonio Pasa. Estavam presentes os demais
vereadores, Leandro Timm, Leomar Guerino Fiúza, Delmar Schanne, Evaldir
Jacob Dries, Ademir Jank, João Odilar Nunes, Flamir Schneider e a vereadora
Viviane Redin Mergen. O Presidente declarou aberta a Sessão e convidou a
todos os presentes para entoarem o Hino Municipal. Na sequencia convidou o
vereador Leomar Guerino Fiúza para efetuar a leitura bíblica. Após dispensou a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, pois todos os vereadores possuíam
cópias. Colocada em votação a Ata Milésima Ducentésima Nonagésima Quinta
foi aprovada por unanimidade. Como sendo a primeira Sessão Ordinária do mês
o Presidente convidou a Senhora Luísa de Souza Rodrigues para ocupar o
espaço Tribuna Livre com assunto Associação dos Professores Municipais
Aposentados. “Boa noite, sou professora aposentada e atualmente ocupo o
cargo de presidente da APAT e hoje eu vim aqui em nome de todos os colegas
professores para falar da nossa Associação para trazer o conhecimento dos
senhores o que é a APAT talvez já ouviram falar mas a gente quer dizer, quer
trazer até vocês qual as suas finalidades os seus objetivos, a APAT significa
Associação dos Professores Aposentados de Arroio do Tigre fundada em
dezenove de outubro de dois mil e cinco nesta cidade, como uma entidade civil
de caráter não econômico e de duração indeterminada hoje porem somos uma
entidade jurídica. Seus objetivos são: realizar integração entre os professores
aposentados do município de Arroio do Tigre, promover atividades sociais,
culturais e recreativas, informar aos professores seus direitos e benefícios
sociais e buscar parceria junto ao poder público, entidades particulares e de
classe para concretizar suas ações e para concretizar suas finalidades. A APAT
proporciona aos seus associados atividades culturais, sociais e assistências,
através de encontros, cursos, palestras, festas em geral, campanhas, visitas
comunitárias, pesquisas e outros podendo recorrer a órgão competentes e
entidades especializadas que lhes proporcione meios e recursos para realização
de seus objetivos. A APAT é constituída por professores aposentados das redes
estadual, municipal e particular, sem distinção étnica, religiosa, cultural ou
social, desde que tenha comprometimento étnico social e comungue com seu
estatuto, para sua administração e direção. A Associação tem como base a
assembléia geral, diretoria executiva e conselho fiscal no inicio do exercício de
cada gestão por ocasião da assembléia geral são realizada as eleições para a
composição da diretoria e conselho fiscal, e assim como todas as associações
legais existe um estatuto que nos orienta sobre tudo, eleições, penalidades,

patrimônio, dissolução e disposições gerais e agora quero dizer também quase
concluindo, em linhas gerais do que eu tenho para dizer aos senhores eu quero
deixar bem claro que mesmo aposentados um tanto desgastados pela profissão
a gente esta sempre em busca de novos conhecimentos, estamos sempre ao
lado de nossos colegas que estão na ativa pois temos espírito de solidariedade
e com eles queremos lutar para manter nossas conquistas e exigir nossos
direitos em linhas gerais eu sei que o tempo é limitado era isso que eu tinha
para dizer, mas se alguém tiver alguma duvida quiser fazer alguma pergunta eu
tentarei responder poderia ainda falar dos direitos dos deveres dos associados
mas não sei se o tempo permite. Então falarei da constituição o quadro de
associados da APAT é composto por sócios efetivos consideram-se sócios
efetivos todos os professores que recorrem a APAT com objetivo de
participação comunitária para fazer parte da APAT o interessado deverá
preencher um cadastro de sócio, preenchido esse requisito o interessado passa
a fazer parte da referida associação usufruindo direitos e cumprindo deveres.
São direitos dos sócios: participar ativamente de todas as promoções da
associação, usufruir de todos os benefícios que a mesma possuir, votar e ser
votado para cargos da diretoria, propor novos sócios, pedir demissão ou
licenciar-se do quadro social, participar das atividades sociais, recreativas ou
assistências com seus familiares quando for o caso. São deveres dos sócios:
freqüentar as assembléias gerais e as reuniões realizadas pela associação
observando pontualidade, pagar pontualmente uma mensalidade estipulada
pela assembléia geral, cooperar sempre que solicitado, quer em prestações de
serviços, quer em outro tipo de colaboração, apoiar as decisões da assembléia
geral sem contestar quando estiver ausente, cumprir os deveres que lhes
compete quando aceitar um cargo de diretoria, levar ao conhecimento da
diretoria por escrito ou verbalmente qualquer irregularidade que ocorra no caso
de pedido de demissão ou licença, formular o mesmo por escrito. São
considerados colaboradores da associação todas as pessoas que
voluntariamente contribuírem de uma forma ou de outra sem no entanto serem
incluídas como associados ou terem direito a voto. Alguma colocação, alguma
duvida. Neste um minuto eu quero agradecer as minhas colegas que se fazem
presente aqui, claro todos não poderiam vir, mas a gente tem uma
representação principalmente a diretoria, seus familiares e agradecer também
ao senhor presidente esta oportunidade que a gente tem de divulgar o trabalho
da gente que por tantos anos a gente batalhou e hoje queremos continuar
unidas, sempre trazendo para junto de nos novos associados e como falei antes
a gente é aposentado mas a gente esta sempre lutando, a gente quer ter
sempre as mesmas vantagens, as mesmas melhoras que os nossos colegas

estão trabalhando tem e por isso não podemos assim nos acomodar a gente
esta sempre lutando por coisas melhores para nossa categoria, então quero
agradecer a todos a atenção pedir desculpas, porque não sou muito boa de
microfone mas a gente faz um esforço já que foi o que coube a mim a pedido
dos meus colegas,minhas colegas trazer o conhecimento dos senhores
vereadores que talvez já ouviram falar na APAT mas tem tantas siglas por ai,
então acredito que de hoje em diante quando ouvirem em falar da APAT vão
lembrar, são os professores aposentados de Arroio do Tigre, em linhas gerais
era isso então,mais uma vez o meu muito obrigado pela oportunidade,tenham
todos uma boa noite.” Em seguida convidou à senhora Loiraci Raminelli para
pronunciar-se na Tribuna Livre com assunto Coro Municipal. “Senhor
presidente, nobres vereadores demais funcionarias desta Casa e público em
geral. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre a Associação do Coro Municipal
da nossa cidade aqui de Arroio do Tigre, este Coro funciona desde agosto de
mil novecentos e noventa e quatro, portanto vinte anos. O objetivo dele além
de cantar, que as pessoas que vão lá é pra cantar que faz muito bem tanto pro
corpo como pra alma, também é levar o nome do nosso município pra todas as
cidades vizinhas, o nosso estado e, além disso, também fora do estado como
aconteceu a poucos dias que o coral foi agraciado e pode viajar e participar em
Seara, Santa Catarina então o coro municipal ele é composto até o presente
momento por vinte e dois integrantes ele tem como regente os dois professores
aqui da cidade, a professora Alda e o nosso tecladista o professor Matheus e a
gente ensaia todas as terças-feiras agora atualmente estamos na sala do
Cursilho porque o coral não tem um lugar fixo, a gente já cantou na Câmara de
Vereadores, no colégio das irmãs, na sala ambiental, então onde tinha uma
vaguinha a gente tava indo, tava ensaiando, agora então pedido que a gente
fez para o padre Marcos, a gente consegui e estamos na sala do Cursilho, e
uma das coisas que me trouxe hoje aqui também é para agradecer em nome de
todos os componentes do nosso coral municipal, nos queremos agradecer na
pessoa do senhor prefeito, Doutor Gilberto pela subvenção que a gente fez esse
pedido a ele que veio ate esta casa e foi aprovado por unanimidade,então a
gente fica muito feliz por isso,porque vocês pensam grande também quando se
fala em cultura e o coral é cultura ele traz e leva cultura a todos os municípios
aonde a gente vai. Então os nossos agradecimentos a todos vocês pela
aprovação dessa subvenção, e também no ano passado a gente também
conseguiu uma subvenção através do presidente na época Delmar Schanne que
também nos ajuda muito porque o coral não tem da onde tirar, quando a gente
precisa de alguma coisa já aconteceu da gente perder coralistas, faleceu uma
integrante do nosso coral daí a gente como não tem fundos a gente faz como

se diz a chamada vaquinha, daí a gente arcou com as despesas. Também a
gente faz de quatro em quatro meses uma janta dos aniversariantes e essa
janta também cada um paga a sua, então é uma maneira de integrar cada vez
mais os coralistas então em nome de todos os coralistas a gente quer
agradecer a essa Casa por esta subvenção e que nos levou ate Seara, onde a
gente levou um pouquinho o nome do município, muitos não conheciam Arroio
do Tigre nem sabiam onde ficava, mas a gente conversou bastante la uma das
coisas que eu pude colocar la sobre as olimpíadas que a gente tem que é um
ponto forte no nosso município, como agricultura e eles ficaram encantados
com o que a gente passou la pra eles, então o nosso agradecimento a todos,
obrigado mais uma vez por esta oportunidade e aproveito também para
convidar todos vocês o publico em geral para o nosso décimo primeiro jantar
italiano que acontece dia catorze de junho agora na comunidade de Linha São
Roque que faz parte da gastronomia do nosso município, então a todos muito
obrigado e obrigado por este espaço”.Por fim convidou o senhor Frei Lírio
Hartmann para ocupar o espaço Tribuna Livre com assunto sobre Seminário das
Alternativas a Cultura do Fumo. “A esse espaço botamos tanto respeito que se
chapéu não temos gorrinho tiramos. Estamos aqui pelo definido especifico
respeito e nos permitimos acrescentar pelas correspondências que serão lidas,
convite para a festa da Paróquia Matriz Sagrada Família, próximo fim de
semana e que bom quando vereador reclama até do Frei quando não vai em
alguma festa de comunidade, esse congraçamento essa convivência, tão salutar
de uma sociedade civilizada nos faz muito bem. Também queremos aqui
traduzir nossa simpatia com a APAT por quanto dessa entidade membros que
somos mesmo que como professor me declaro falido nesta realidade das
ironias. Também aqui declaramos que semana passada estivemos em Brasília a
convite da ANVISA, Agência de Vigilância Sanitária que trabalha o assunto da
importância e urgência da diversificação de produção em áreas que produzem
tabaco no Brasil uma das abordagens, a outra abordagem é a ANVISA
preocupada com a saúde do brasileiro, a ANVISA do controle dos produtos
derivados do tabaco quantos jornais nos comunicam seguido a mídia nos noticia
que cargas de fumos são apreendidas, contrabandeadas, o quanto existe essa
realidade perigosa, então a AMVISA esta preocupada com a saúde do cidadão
brasileiro e esse lado como plantador de fumo estão ganhando o jogo o que
Arroio do Tigre vai fazer? Como nos vamos defender o trabalhador? Então neste
encontro lá em Brasília tive muitas informações, estatísticas dos demais
diversos direcionamentos da produção, do contrabando, também na questão da
saúde quantos morrem dessa ou daquela doença quantos são os suicídios que
acontecem nas regiões de plantação de fumo e também se mostrou fotos de

satélites de matos que foram derrubados na região de Segredo para planta
fumo, então é noticia nacional, como fazer? Nesse aspecto acontece então todo
ano promovido inicialmente pelo então saudoso Dom Ivo, seminário de
alternativas de fumo, a vigésima quarta edição acontecera dia vinte de agosto
em Arroio do Tigre. Será que alguém de lá da Coloninha me ajuda distribuir
uma folha para cada um dos vereadores, esta folha ainda é rascunho, porque
carece da aprovação dos senhores para a gráfica poder imprimir, então nesta
realidade nós queremos aqui divulgar este evento fizemos nossos esforços para
Arroio do Tigre acolher este evento, no dia nós queremos botar Arroio do Tigre
na vitrine e vocês vão ajudar neste aspecto faremos um encontro saudável,
valorização do agricultor, do cidadão e nesta perspectiva a impressão deste
folder que será o motor da divulgação na região de onde se planta fumo que é
promovido especificamente pelas dioceses por onde se planta fumo
especificamente a arco diocese de Santa Maria, com as dioceses de Cachoeira
do Sul, Santa Cruz do Sul, Cruz Alta e Santo Ângelo sabe-se que lá na região
de Pelotas e Montenegro também se planta bastante fumo mas essas
abrangências acontecem, esse folder que você esta recebendo ele é passível de
opiniões, sugestões, pessoas amigas já vão olhar na ordem gráfica vai ser uma
coisa que nos represente que informa, e assim sendo temos muitos passos a
dar haveremos de retornar outros convites pois na proximidade do evento mês
de agosto teremos necessidade de nos valer da mídia, falada, escrita e para
também divulgar esse evento e fazer a chamada temos tantas pessoas que
participam deste evento nem todos cabem mas temos entidades que são
proximamente parceiras nesta atividade algumas do lado da igreja como a
Caritas de Santa Maria, com Pastoral da Criança cada uma com tarefas
próximas a CPT, Comissão Pastoral da Terra e outros que são entidades do
município relacionados a atividade agrícola, como AJURATI. Nós temos que
olhar para o jovem tanto assim que neste folder ai não contam os
conferencistas, mas no dia será refletido o tema da chamada sucessão rural a
tendência é os filhos saírem da colônia o que fazer e como agir para manter a
sucessão na propriedade rural será tema de reflexão no dia neste aspecto então
nos teremos este evento para ser um dia agradável pessoas do nosso interior
do município, pessoas de outras comunidades, plantador de fumo ou ligados a
realidade do fumo estarão conosco aquela quarta-feira, vinte de agosto você já
tem reservado na sua agenda, neste aspecto eu venho aqui agradecer a
solicitude da Câmara de Vereadores para com as atenções do trabalhador da
agricultura e do município de Arroio do Tigre que bom que aqui estamos porque
assim podemos pensar não com medo na questão da agricultura do fumo, mas
sim com coragem com nossa cidadania como impulsionar o município na

vocação do agricultor e continuarmos sendo celeiro do centro serra, já temos
conversado verbalmente com o presidente da Câmara que bom esta atenção e
o voto de vocês será assim ocasião oportuna para promovermos nosso
município, obrigado”. Em seguida foi solicitada a leitura das correspondências
recebidas. Oficio da Associação de Voleibol de Arroio do Tigre solicitando auxílio
financeiro no montante de um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
quarenta centavos para aquisição de seis bolas oficiais; Oficio da Paróquia
Sagrada Família de Arroio do Tigre solicitando auxílio financeiro para confecção
de folders para o Seminário de Alternativas a Cultura do Fumo em agosto do
corrente; Convite da Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre convidando
para festa paroquial no dia oito de junho, com ampla copa e diversão; Foi lido
ainda pedido de informações nº 001/2014 solicitando ao Chefe do Executivo
Municipal a relação dos servidores municipais que efetuaram o curso de
treinamento para manuseio e manutenção de máquinas recebidas através do
PAC 2. Ordem do Dia: Indicação nº 020/2014. Emenda Modificativa nº
001/2014 ao Projeto de Lei nº 033/2014; Projeto de Lei nº 033/2014; Projeto
de Lei nº 049/2014; Projeto de Lei nº 060/2014; Projeto de Le nº 061/2014;
Projeto de Lei nº 062/2014. O vereador Evaldir Jacob Dries solicitou a inclusão
na Ordem do Dia do projeto nº 069/2014. Colocado em deliberação do Plenário,
foi aprovada a inclusão por unanimidade. Em seguida Presidente solicitou ao
Diretor que fizesse a leitura da Indicação nº 020/2014 de autoria do vereador
Delmar Schanne (PDT) indicando ao Executivo que seja estudada a
possibilidade de colocação de dois quebra-molas nas proximidades da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Dom Guilherme Muller, na localidade de Linha
Cereja devido ao grande perigo que o local oferece, pois é onde os alunos
embarcam e desembarcam do transporte escolar. A Indicação estava
acompanhada de abaixo assinado de alunos, professores e funcionários da
referida escola. Após a leitura o Presidente disse que a Indicação seria
encaminhada ao chefe do Executivo conforme determina o Regimento Interno.
Foi solicitada a leitura da Emenda Modificativa nº 001/2014 ao Projeto de Lei nº
033/2014, que autorizava o Poder Executivo a contratação emergencial por
excepcional interesse público, de autoria dos vereadores Leomar Guerino Fiúza,
Evaldir Jacob Dries e Ademir Jank alterando o artigo segundo do projeto
estipulando o prazo máximo de contratação em quatro meses, justificando que
a Administração deveria efetuar Concurso Público neste período. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que a emenda se fazia
necessária, vista a necessidade de realização de concurso público pela
Administração Municipal. Como não houve mais colocações, a Emenda foi
colocada em votação, onde foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum

contrário. Foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 033/2014, que autorizava
o Poder Executivo à contratação emergencial por excepcional interesse público.
Colocado em discussão o vereador Evaldir Jacob Dries, líder do governo disse
que o projeto tratava da contratação emergencial de Técnico em Contabilidade,
pelo período de quatro meses, ou até a homologação final do concurso público
previsto pela municipalidade. O vereador Flamir Schneider colocou que os
vereadores da bancada do Partido Progressista seriam contrários ao projeto por
entender que a Administração já teria muitos contratos emergenciais e não
viam a necessidade de mais um. Como não houve mais colocações, o projeto
foi encaminhado à votação, após o intervalo. Em seguida foi lido o Projeto de
Lei nº 049/2014, que institui o Programa de prorrogação da Licença
Maternidade, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do Projeto disse que a
proposta nasceu de uma indicação do colega Delmar Schanne e por isso
passaria a palavra ao mesmo para que ele fizesse as colocações necessárias. O
vereador Delmar Schanne agradeceu aos colegas que na oportunidade teriam
aprovado a sua indicação e parabenizou o Executivo que acatou a idéia de
estender a Lei Federal às servidoras municipais, com isso poderiam ficar assim
mais tempo com seus filhos recém nascidos. Encerrou solicitando o apoio de
todos na aprovação do projeto. O vereador Flamir Schneider colocou que seria
de grande importância estes dois meses a mais na convivência entre mãe e
filho, pois através de estudos estaria comprovado isso. Encerrou dizendo que
estes dois meses não iriam comprometer o orçamento do município. A
vereadora Viviane colocou que como mãe concordava com as palavras ditas
pelos colegas e que estaria muito contente com o Executivo Municipal que pela
primeira vez estaria aceitando uma indicação da Casa e transformando em
projeto. Finalizou dizendo que como já teria dito quando da aprovação da
Indicação que este período a mais daria uma melhor qualidade de vida para a
mãe e o bebê. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à
votação, após o intervalo. Foi lido projeto nº 060/2014, que altera o valor de
auxílio alimentação aos servidores municipais, e dá outras providências e a
leitura do parecer. Colocado em discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza,
relator do Projeto disse que conforme tria sido reajustado os vencimentos dos
servidores, também seria justo este reajuste no valor do auxílio alimentação,
que iria beneficiar cerca de trezentos e vinte e oito servidores, com gasto total
em torno de quarenta mil reais. Finalizou colocando que o aumento irá ser de
quase cinco mil reais a mais e que este valor seria o que no momento a
Administração teria como arcar. O vereador Flamir Schneider disse que esta
proposta também teria sido fruto de indicação da Casa através do próprio

Presidente que na ocasião sugeriu o valor de cento e quarenta e quatro reais,
mas como no momento a Administração não teria como pagar este valor,
remeteu projeto aumentando para cento e trinta e cinco reais. O vereador
Leomar respondeu ao colega que o chefe do Executivo dentro das
possibilidades iria sempre atender as demandas dos servidores municipais.
Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à votação, após o
intervalo. Foi lido Projeto de Lei nº 061/2014, que autoriza o Poder Executivo a
firmar Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da
Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência do Instituto Geral de
Perícias, e dá outras providências e a leitura do parecer. Colocado em discussão
o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do Projeto disse que para o Município
continuar a cadastrar e confeccionar as carteiras de identificação é necessário a
renovação do Convênio com o Governo do Estado. O vereador Flamir indagou
ao colega se seria mantido no CRAS o serviço. O vereador Leomar respondeu
que sim. Como não houve mais colocações, o projeto foi encaminhado à
votação, após o intervalo. Por fim foi lido o Projeto de Lei nº 062/2014, que
autoriza a contratação emergencial de servidores para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a leitura do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza, relator do Projeto disse que a
proposta em discussão seria para contratação de até dez professores para
contratação emergencial para cobrir licenças gestantes e mais duas
merendeiras para as escolas de Sitio Novo e Linha Rocinha. Como não houve
mais colocações, o projeto foi encaminhado à votação, após o intervalo. Foi
concedido intervalo regimental. Reiniciada a Sessão o Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei nº 033/2014 acrescido da Emenda Modificativa nº
001/2014 que foi reprovado por sete votos contrários e um favorável. Colocado
em votação o Projeto nº 049/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e
nenhum contrário. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 060/2014 foi
aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Colocado em votação o
projeto de Lei nº 061/2014 foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum
contrário. Colocado em votação o projeto nº 062/2014, foi aprovado por oito
votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente solicitou que fosse feita a
leitura do Projeto de Lei nº 066/2014, que autoriza a cessão real de uso do
imóvel que específica, e dá outras providências e do parecer. Colocado em
discussão o vereador Leomar Guerino Fiúza disse que o projeto seria de
cedência de área para Associação de Pequenos Agricultores, onde a Associação
vem ao longo dos anos pleiteando a construção de uma sede para atendimento
dos pequenos agricultores, com cerca de um mil e duzentos associados, onde
são acessados todas as formas de créditos disponíveis, a realização de projetos

para construção de casas, a distribuição de sementes e a comercialização de
cereais, hortifrutigranjeiros e frutas. Finalizou pedido pela aprovação do projeto
devido à extrema necessidade. O vereador Flamir indagou ao colega onde seria
a localização do terreno. O vereador Leomar disse que a área estaria localizada
logo acima da Promotoria, perto do galpão da Secretária da Agricultura. O
vereador Flamir disse que seria favorável ao projeto, mas que achava o local
inadequado. Como não houve mais colocações ao projeto, o mesmo foi a
votação onde foi aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
Tribuna. O Presidente convidou o vereador Leomar Guerino Fiúza para ocupar o
espaço. “Inicialmente eu quero cumprimentar o senhor presidente, demais
colegas vereadores, assessor jurídico, funcionários desta Casa, imprensa escrita
e falada. Cumprimentar também os munícipes que aqui se fazem presentes,
pequenos agricultores. Eu não vou me estender muito, meu intuito aqui é de
agradecer os vereadores e parabenizar os pequenos agricultores do município
Arroio do Tigre uma vez que por muito tempo nós estávamos pleiteando este
terreno em favor dos pequenos agricultores, eu digo nós, porque eu sou
colaborador, mas não faço mais parte da associação, não sou sócio, fui
presidente por alguns anos e quero dizer que por mais uma etapa o movimento
dos pequenos agricultores escreveu uma história, essa página da história que
foi construída pelo movimento, aos pequenos agricultores será carimbada com
voto dos nobres colegas, como eu disse antes vocês podem ter certeza, que
vocês vão ser sempre lembrado pelo pequenos agricultores e com certeza eu
como porta voz dessa associação agradeço de coração mesmo pelo voto de
vocês, meu muito obrigado.” O presidente convidou o vereador Delmar
Schanne para ocupar a Tribuna. “Boa noite a todos e a todas, senhor
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, enfim lideranças
comunidade que nos assistem. Vim a esta tribuna senhor presidente com muita
alegria tendo em vista já os anos que estou no legislativo, me sinto muito
honrado tenho certeza que vocês também pela quantidade da comunidade que
esta aqui presente nos assistindo, eu falo por mim e não tenho duvida de era
da importância das pessoas virem até aqui a esta Casa acompanha o trabalho
dos vereadores o trabalho das pessoas escolhidas por vocês que estão aqui
simplesmente para representar e não pra da diretrizes por sua conta e sim
acata aquilo que bem entenderem e votarem de acordo com suas pretensões,
gostaria de falar um pouquinho sobre a indicação que fiz atendendo a
solicitação comunidade de linha cereja especialmente a escola e aos alunos,
indicação está que já é de preocupação deste que vos fala, assim como os
demais vereadores desde o ano passado tendo em vista que diversas
localidades assim como a cidade, diversas ruas estão necessitando não somente

de quebra-mola ou de levadas como se diz, mas também de sinalização é
sabido por todos nós que o Executivo fez um estudo contratou uma empresa no
ano passado e fez um estudo da real situação da cidade, da real situação do
interior e dos colégios e cabe a nós através do pedido das solicitações da
comunidade, através da visão que se tem exigir com mais frequência com maior
agilidade, líder do governo que o executivo faça essas solicitações que tome
atitude pois pra quem anda diariamente pelas estradas do interior, da cidade
como eu faço vejo que precisa ser urgente tomada essa soluções que seja feito
esses trabalhos, essas solicitações das comunidades e também que seja
percorrido comunidades como também nosso Bairro Cohab, onde hoje de meio
dia presenciei quase um acidente, então esses vereadores estão preocupados
assim com a comunidade esperamos que o executivo agilize este trabalho que
agilize é a preocupação destes vereadores. Quero agradecer os vereadores por
ter votado junto com a minha indicação, também quero falar um pouquinho do
projeto de lei quarenta e nove barra dois mil e catorze, o mesmo que após ter
sido procurado por algumas professoras, algumas futuras mamães, me dediquei
junto com o diretor Jerson desta Casa para que buscássemos elementos para
se fazer uma indicação,elementos para que pudéssemos convencer os demais
vereadores e também acima de tudo convencer o executivo para que fizesse
esse projeto que vim no meu entendimento e no entendimento dos demais
vereadores atender a solicitação dos professores enfim do setor publico do
município, tendo eu que acima do dinheiro, acima do valor que é gasto temos
que olhar os filhos que estão nascendo pois cinquenta por cento a mais de dias,
ou dois meses a mais junto com seus filhos é muito mais importante daquele
gasto que o município terá com os professores, é sabido também da
preocupação dos empresários, que também seus funcionários, suas
funcionarias digamos assim como eu também tenho e a preocupação que
poderá vir a sofrer uma pressão para que também tenham as suas funcionarias
este direito que hoje estamos dando aos nossos munícipes que trabalham
frente ao executivo ou junto ao executivo municipal, então entendo eu repito
da importância dessas crianças terem as suas mães dois meses a mais em casa.
Por isso unicamente que fiz a indicação e conversei com os demais vereadores
sobre isto importante salientar a preocupação de todos os vereadores como
colocaram antes que os vereadores estão preocupados, estão fazendo
indicações ao executivo independente de bancada, todas as bancadas estão
preocupadas e pedindo ao Executivo que atenda esta Casa, pois daqui sai
muitas idéias, vale salientar também da indicação que fiz quanto a
pavimentação e também estamos esperando um projeto de lei tendo em vista
que para calçarmos ruas esta difícil para conseguirmos verbas federal, Tigrinho

esta conseguindo duzentos e cinquenta mil reais, mas é importante termos um
fundo, fundo onde esta verba chegue e seja exclusivo, ai que possa investir e
as pessoas pagam e com próprio fundo vai se tornando rotativo e vai se
calçando outras ruas, sabido que já estamos com quase dezoito meses de
governo e ainda não iniciamos calçamentos e sabemos que varias ruas estão
com solicitações, com abaixo assinados vindo e outras estão por vir, as pessoas
estão preocupadas também não querem o barro na frente de suas casas, então
é importante que o Executivo olhe para esta Casa, que acompanhe esta Casa e
que vem ate esta Casa e que troque idéias pois, os vereadores estão abertos
pra estas solicitações. Não poderia de deixar também pra finalizar deixar
registrado o meu entendimento talvez, o meu entendimento não é o
entendimento do presidente, mas deixar registrado que o artigo cento e oito do
regimento interno fala que a votação será: parágrafo primeiro, simbólica
sempre que a matéria não estiver submetida de forma especial a votação,
parágrafo segundo, secreta pelos casos previstos neste Regimento ou a
requerimento de líder aprovado pelo plenário e na prestação de projeto cujo
coro é maioria absoluta, artigo cento e nove na votação simbólica, os
vereadores que estiverem a favor da proposição permanecerão sentados, então
é o entendimento que eu tenho já conversei com o presidente, ele me
entendeu aqui fala em proposição e também fala em votação simbólica, então
na verdade não fala em votação especifica a projeto de lei e nem um momento
o Regimento, não achei e não conheço que fala de projeto de lei, então eu
respeito a tua posição, o senhor fez o papel de presidente, mas eu entendo
que ficando sentado estaria aprovando o projeto assim como os demais
vereadores, entendo a sua alteração a sua mudanças de votação que foi feita
hoje pela primeira vez nesse ano, mas entendo o senhor e quero deixar
registrado nesta Casa que não entendi a votação, até peço desculpas ao
Executivo e tenho humildade pra isso que não entendi o seu pedido, talvez por
displicência minha ou por não estar sintonizado na votação, então peço
desculpas ao líder do governo pois votei contra o projeto no qual conheço a
administração municipal e sei o quanto é necessário mais uma pessoa
trabalhando juntamente naquele setor, tendo em vista que muitos credores
passam vinte, trinta dias sem receber, pois não tem o seu trabalho, sua nota
empenhada no setor de contabilidade, então o entendimento que eu tenho
talvez não seja dos demais vereadores, então peço desculpas ao executivo
publicamente, ao líder do governo, meu voto sempre, sempre seria favorável ao
Executivo municipal. Deixo registrado e desejo a todos uma boa semana uma
boa noite até a próxima oportunidade. O Presidente da Casa passou os
trabalhos ao vice para pronunciar-se na Tribuna. O vice assumindo os trabalhos

da Mesa convidou o Presidente para ocupar o espaço. “Primeiramente boa noite
a todos, e é um prazer ter aqui nesta noite e dizer que pela primeira vez eu
consigo ver a Câmara de Vereadores com um grande numero de pessoas,
sinto-me desta maneira, na qualidade de presidente, como vereador muito
gratificado. Ao vereador Schanne não me caberia se não vir aqui realmente lhe
dizer que realmente nesse ano é a primeira vez que inverte-se a votação, até
porque se tem conhecimento também tem que em outros anos também já
algumas votações feitas desta natureza, mas é lógico que não descordo do seu
posicionamento, até mesmo verificando o Regimento Interno tenho aqui onde
no artigo trinta e um diz que o presidente dirigirá e representará a Câmara na
forma da lei, quanto as atividades do plenário também cabe a ele resolver
qualquer questão de ordem, questão ordem que foi levantada hoje inclusive
pelo vereador, colega Leomar Fiúza e neste sentido também diz o artigo cento e
vinte cinco que da interpretação e observância do Regimento Interno, questões
de ordem, e a questão de ordem é a interpelação a presidência quanto a
interpretação e a aplicação deste Regimento e o parágrafo segundo diz que
cabe ao presidente dirimir as duvidas suscitadas em questão de ordem e a sua
decisão não admite criticas e nem contestação, mas tão somente recurso ao
plenário na sessão seguinte e também quero dizer da mesma forma se houve
um equivoco na interpretação da maneira do procedimento, que cabe ainda
recurso na próxima sessão e de outra parte caberia me dizer que se tivesse que
votar realmente votaria pelo desempate e pela não aprovação deste projeto,
porque, entendo que embora sendo membro da coligação da administração do
município de Arroio do Tigre não tenho que dizer amém para todos os tipos de
projetos que vem a esta Casa, principalmente quando se tem conhecimento
que no ano passado do desempenho dessas atividades a pessoa que estava nos
trabalhos ao invés de cumprir horários de oito horas simplesmente cumpria
quatro horas e até então esta Câmara aqui solicitou ao digníssimo Prefeito
Municipal informações acerca dos horários, como eram feitos e até hoje não
veio, então eu tenho que dizer e deixar bem claro que não estou aqui
acompanhar a votação, a pré votação que seja da bancada do PP, não, estou
aqui defendendo os interesses do município, porque não se pode dizer que é
necessário uma contratação temporária e emergencial que estão trancando
empenhos quando deveria ta la dentro gente trabalhando oito horas por dia e
não só quatro e agora já se fazem um ano e meio que estamos nesta
administração sem qualquer abertura de concurso público e tenho que dizer
mais uma coisa se a pessoa que exerceu esta atividade no outro ano que se
passou se vier a exercer de novo a atividade este ano estará a administração
incorrendo um crime administrativo, não, um crime administrativo de

improbidade administrativa, porque o processo seletivo ele serve para o
primeiro ano, tu não pode utilizar a mesma pessoa selecionada do primeiro ano,
contando para o segundo e o processo seletivo foi feito só para um ano. Bom
estou aqui vereador Schanne dando a minha manifestação, mas não é por isso
também eu quero dizer que as coisas quando vem aqui a esta Câmara de
Vereadores elas devem vir de uma forma clara e não vai ser pelo fato de fazer
parte da coligação que direi amém a qualquer projeto que vem a esta Casa,
meu muito obrigado”. não tendo mais nada a tratar marcou a próxima reunião
ordinária para o dia nove de junho, às dezoito horas e encerrou a reunião em
nome de Deus.

